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Objęcie przez państwo polskie funkcji niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ 
określa formę zaangażowania międzynarodowego Rzeczpospolitej, w tym także sposób 
współkształtowania ładu międzynarodowego. Bez względu na ulokowanie geograficzne 
własnych interesów narodowych, państwo polskie będzie musiało reagować i zajmować 
stanowisko wobec kwestii, które determinują stan i kształt stosunków międzynarodo-
wych. Także tych, które można definiować jako wyzwania dla bezpieczeństwa między-
narodowego, niekoniecznie bezpośrednio wpływające na stan bezpieczeństwa Polski.  
W grupie tych wyzwań niewątpliwie istotną rolę odgrywać będzie kwestia północnoko-
reańskiego programu atomowego, proliferacja broni, stosowanie elementów wojny nowej 
generacji, potocznie nazywanej działaniami hybrydowymi (wojną hybrydową), zwłaszcza 
wykorzystywania nowych mediów do kształtowania poglądów opinii społecznej w wy-
branych państwach, szeroko rozumiana gama zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz prze-
stępczości kryminalnej i konsekwencje utrzymującego się konfliktu rosyjsko-ukraińskie-
go. Za istotne problemy uznać także należy sposób działania Chin w celu obrony swoich 
interesów narodowych, charakter przeobrażeń współczesnego terroryzmu w dobie po-
wolnego upadku Państwa Islamskiego jako obszaru kontrolowanego przez jego bojówki 
oraz różnorodne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państw, w tym bezpie-
czeństwa energetycznego. 

Tak zarysowana gama problemów świata u progu 2018 roku została odzwierciedlona 
w niniejszym numerze Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Autorzy reprezen-
tujący różne ośrodki naukowe, w prezentowanych opracowaniach odnieśli się do kilku 
z powyższych problemów. Kwestie przeobrażeń zjawiska terroryzmu prezentują Izabela 
Oleksiewicz, Cezary Pawlak, Jolanta Cichosz, Magdalena El Ghamari i Bogusław Węgliń-
ski. Rozważania dotyczące sposobu wykorzystania nowych mediów potencjalny Czytel-
nik odnajdzie w publikacji Agnieszki Węglińskiej. Problematyka polityki bezpieczeństwa 
w wymiarze narodowym (w odniesieniu do ChRL i Kazachstanu) i ponadnarodowym 
(UE oraz organizacje pozarządowe) prezentują Rafał Kwieciński, Marek Musioł, Marcin 
Krupa, Anna Cichecka Ewelina Morawska. Uzupełniają je dwa ciekawe teksty dotyczą-
ce problematyki bezpieczeństwa energetycznego w polityce Państwa Środka i Republiki  
Federalnej Niemiec (Łukasz Gacek i Beata Molo). 

Specyfikę nietradycyjnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w postaci konsekwencji roz-
woju lokalnych lotnisk czy zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do działalności człowie-
ka i stosowanych technologii prezentują Sylwia Książek i Tadeusz Chrzan. 

Redakcja zdecydowała się zamieścić w niniejszym numerze cztery teksty prezentują-
ce zagadnienia w ujęciu historycznym oraz odnoszące się do problematyki kształtowania 
postaw patriotycznych i opisujące socjologiczny portret polskiej generalicji. Magdale-
na Adamczyk w sposób szeroki komentuje proces ewolucji przestępczości rozbójniczej 
w Polsce w latach 2004-2015, zaś Marcin Krupa omawia pozycje gospodarczą Wielkiej 
Brytanii w kontekście konsekwencji prowadzonych wojen w latach 1816-1913. Ważką, 
w kontekście wychowania patriotycznego, tematykę porusza Leszek Baran w artykule 
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Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Jest to szczegółowe omówienie systemu wychowania pa-
triotycznego i szkolenia młodzieży w Strzelcu, od roku 2013 począwszy. Inną tematykę 
przedstawia Ewa Wolska-Liśkiewicz. Prezentuje ona wybrane elementy tematów, składa-
jące się na portret socjologiczny polskiej generalicji. 

Osobnego omówienia wymaga tekst profesora Mironienki. Prezentuje on rosyjski 
punkt widzenia na działania OUN. Z prezentowanymi treściami można się nie zgadać, 
prowadzić polemikę, ale poznać należy. Zwłaszcza w celu zrozumienia powodów i formy 
kreowania rosyjskiej polityki historycznej. 

Oddając do rąk Czytelników kolejny numer „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynaro-
dowego”, pragnę podziękować zarówno naszym Czytelnikom, jak i Autorom. Tych ostat-
nich proszę o przestrzeganie wymogów redakcyjnych dostępnych na stronie Wydawnic-
twa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.
edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/informacje-dla-autorow). Zapraszam 
także do dalszej współpracy wszystkich zainteresowanych, również tych, których tekstów 
nie zamieściliśmy w bieżącym numerze. 
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